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С В Е Д О Ч А Н С Т В А

ГОЈ КО ЂО ГО

ВРЕ МЕ У ПО Е ЗИ ЈИ ЈЕ УВЕК СА ДА ШЊЕ

У јед ном по ле мич ки озра че ном пи сму Ла зи Ко сти ћу, у пе сми 
„Не сло ги”, Змај пи та: „Ка ква је уло тво ја уло га, / У ду гом тру пу 
ве ка тру ло га?” и та ко, уз гред, про зи ва сва ког пе сни ка, он да и да
нас, да се над тим пи та њем и сво јом дру штве ном уло гом ду бо ко 
за ми сли. 

Змај је знао од го вор и ни јед ног ча са ни је се дво у мио шта је 
пе сни ко ва за да ћа. Ве ру ју ћи у сна гу пе снич ке ре чи, у ње ну моћ 
пре но ше ња по ру ка, као и у лич ни ан га жман, сна жно је ути цао на 
по вест дру штве нопо ли тич ког и кул тур ног жи во та свог на ро да, 
на раз у ђе ном ге о граф ском про сто ру, пре зи да ном мно гим гра ни ца
ма, и ви ше не го ије дан пи сац тог вре ме на до при нео раз во ју срп ске 
на ци о нал не и др жа во твор не са мо све сти. 

Овај на ци о на лист и Евр о пља нин, ко ле но вић и го спо дин из 
но во сад ске Злат не гре де, на дах нут ро ман ти чар ским ду хов ним 
по ле том, ро до љу бљем и на род ном по е зи јом, сво ја и ко лек тив на 
осе ћа ња, сво је схва та ње све та и исто риј ског тре нут ка, тран спо
ну је у сти хо ве бли ске ду ши на ро да, не по сред но и јед но став но, 
искре но, сви ма ра зу мљи во, и на са мом за чет ку на ше мо дер не књи
жев но сти ства ра де ло из у зет не пе снич ке вред но сти, рет ко и у 
књи жев но сти ма са знат но бо га ти јом тра ди ци јом.

Већ са пр вим лир ским пе сма ма из би ја у сам врх срп ског пе
сни штва, та ко да су ка сни је сла вље не окру гле го ди шњи це ње го вог 
ства ра лач ког ра да. Змај је по стао и остао ве ли ки на род ни пе сник, 
истин ски бард, без прем ца у на шој књи жев но сти. 

У ње го вој гла ви је „пре ви ра ло све што је ври ло у нај бо љим 
гла ва ма ње го ва вре ме на”. Он је жи во том и де лом до след но слу жио 
на ро ду, па три от ским и па три јар хал ним иде а ли ма, до бру и вр ли ни, 
а упра во та рев но сна слу жба нај већ ма је под сти ца ла при го во ре да 



524

је и по е зи ју по и мао као сво је вр сну при ме ње ну умет ност или, шта 
ви ше, услу жну де лат ност, где је пе снич ки је зик слу жио са мо као 
сред ство за успе шни је пре но ше ње идеј нопо ли тич ких или про
све ти тељ ских по у ка. 

Зма је ви кри ти ча ри и по ли тич ки опо нен ти, ре дом, тен ден ци
о зно пре ви ђа ју да је сре ди ном 19. ве ка тен ден ци о зна књи жев ност 
и по ли тич ко пе сни штво, као по е тич ки из бор, би ло у ве ли кој мо ди 
на не мач ком и ма ђар ском је зи ку, као и у це лој Евро пи. Мла до нем ци, 
ко је Змај пре во ди и сле ди (Хај не, Фрај ли грат, Хер вег), на сто је да 
књи жев ност при бли же жи во ту, опре де љу ју ћи се за „са да шњост 
као гра ђу и ре а ли зам као стил”. За њих је по е зи ја „ору ђе за мо
рал ну об но ву дру штва”. Би ло је ва жни је шта ре ћи не го ка ко ре ћи. 
А стих је био по год на из ра жај на фор ма јер је јед на по ли тич ка или 
са ти рич на пе сма – ту раз ли ку ни је ла ко утвр ди ти – има ла сна жни
ји од јек и про па ганд ни учи нак не го де се ти на про гла са и по ли тич
ких го во ра. 

Не са гла сност из ме ђу Зма ја и ње го вих кри ти ча ра је на да све 
по е тич ке на ра ви, и као дис пут о сми сле но сти и ути ли тар но сти 
по е зи је пре тра ја ва од ан ти ке до да нас. Ви шњић и Ње гош су под
сти ца ли Ср бе на ју нач ка и ду хов на прег ну ћа, Змај нас је про све
ћи вао и вас пи та вао, док је Ла за Ко стић, по че сто у про тив реч ју 
из ме ђу сво је по е ти ке и по ли ти ке, ве ро вао да „по е зи ја не мо ра 
под ми ри ва ти по тре бе на ро да”.

Ло гич но је да Ла за, све зна дар и есте та, хе ле но фил и „хлад
но ков”, при ста ли ца чвр шћих кла сич них ка но на и фи ло зо фич не 
по е зи је ло го са, при ме ћу је Зма је ву стил ску аљ ка вост и не мар, али 
је не ра зу мљи во ка ко пре ви ђа да је ње го ва „не чи ста” ре то ри ка, у 
кри тич ким, са ти рич ним, ро до љу би вим и ди дак тич ким пе сма ма, 
ефект но и успе шно, ускла ђе на са овом, код нас по све но вом вр стом 
пе снич ког из ра жа ва ња, те се ну жно мо ра раз ли ко ва ти од „чи стог” 
лир ског је зи ка. Као што ни Зма је ве рас тре си те струк ту ре, не у ре
ђе не и рас кли ма не стро фе ни су са мо стил ске ома шке – прем да 
има и то га – не го функ ци о нал но упо слен је зик у иро ниј ском и па
ро диј ском из ра жај ном по ступ ку. 

Сто га у Зма је вим сти хо ви ма има то ли ко ко ло кви јал них из
ра за, ка лам бу ра и ви це ва, жар го на но во сад ских ка фа на (Скер лић), 
алу зи ја и епи гра ма за јед но днев ну упо тре бу, ко ји су на ма не ра зу
мљи ви, али он да су би ли ите ка ко убо ји ти.

Ва ља, та ко ђе, има ти на уму да је то вре ме кад на род ни је зик, 
у Ву ко вој и Да ни чи ће вој ре дак ци ји, по ста је књи жев ни, кад пи сци 
бу квал но уче и из у ча ва ју тај је зик и ње го ву гра ма ти ку, па и књи
жев ни за нат. 
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Сре ћа је да Бран ка на сле ђу је та ко ве ли ки пе сник, те на ша 
књи жев ност, не гу бе ћи ко рак, по сле Ву ка и Ње го ша, на ста вља да 
се раз ви ја упо ре до са европ ским књи жев ним то ко ви ма.

Ма ло је пе сни ка ко ји су та ко зна ли и вир ту о зно овла да ли 
срп ским реч ни ком и пе снич ким је зи ком. Са ове раз да љи не то се 
до бро ви ди. Зма је ве је зич ке ча ро ли је, по и гра ва ње лек сич ким об ли
ци ма, пре пли та ње еп ских и лир ских еле ме на та, пре не бре га ва ње 
жан ров ских по де ла, Бран ко ва рас пе ва ност, ту га и ве дри на, Хај нео во 
и Пе те фи је во сло бо до у мље, ла ко ћа гра ђан ске ли ри ке, спе ци фи чан 
ху мор и пер си фла жа, ре ви та ли зо ва ње на род ног се ћа ња, пре ра да 
на род не по е зи је и умо тво ри на на шег и дру гих на ро да, од ва жност 
у „дра го вољ ном по да ва њу ути ца ји ма”, по дра жа ва њу и пре у зи ма
њу дру гих пе снич ких до стиг ну ћа – та ко да се по не кад не зна шта 
је ори ги нал – сло бод ни пре пе ви и пре во ди, нео бич на те мат ска 
ши ри на и отво ре ност пре ма ве ли ким евр оп ским књи жев но сти ма, 
да кле, све ко ли ко ства ра лач ко ис ку ство Зма је во угра ђе но је у нај
плод ни ји, ма тич ни ток срп ског пе сни штва. Он је про пр тио мно ге 
пу те ве ку да су ка сни је хо ди ли ње го ви след бе ни ци, че сто за бо ра
вља ју ћи ко је пр ви ту да ко ра чао. 

Змај је био под јед на ко су ве рен и змај и сла вуј и чи каЈо ва. 
Од ње га су сви учи ли, и Ла за Ко стић, и Ђу ра Јак шић, и ра ни Во
ји слав Илић, све до ра ног Ду чи ћа и Шан ти ћа (Ми о драг Па вло вић). 
Уче мно ги и да нас, по го то во они што се ба ве са ти ром и по е зи јом 
за де цу. 

Ако су не ке Зма је ве по ли тич ке и по е тич ке иде је би ле ро ман
ти чар ске илу зи је, ње го ва по е зи ја, као не ис црп на, ма гич на ри зни
ца, при зи ва да га и да ље чи та мо као што смо га и чи та ли, ево, 
ви ше од век и по. 

Змај ни је као Ње гош, је дан пла нин ски ти мор ко ји се устре мио 
у не бе са, Змај је ча роб ни брег, нај ве ћи у на шој рав ни ци, на ко ји се, 
без стра ха да ће у ма гли за лу та ти, ус пи њу сви срп ски на ра шта ји.

Сви смо ми ђа ци из ње го ве шко ле. Као ма ли Јо ва и Ла за, ма
те ри на ма за, из ра ста мо на ње го вом др ве ном ко њи ћу уз пе сму: 
„Ђи ха, ђи ха....”, уз ви су је мо се над „Све тлим гро бо ви ма” и сми ру
је мо у по зној ноћ ној и жи вот ној се ти са успа ван ком „Ти јо, но ћи...”

„Да, сви смо про шли кроз Зма је во де ло ми сле ћи (по гре шно) 
да смо иза шли из ње га за у век и без тра га”, пи ше Иво Ан дрић, о 
пе де се то го ди шњи ци Зма је ве смр ти. И до да је: „Сви смо из ра сли 
до ста бр зо из Зма је вог сти ха, али чи ње ни ца да смо и да ље ра сли, 
па и то ка ко смо ра сли, све је то за ви си ло, бар јед ним де лом сво јим, 
упра во од тог чи каЈо ви ног сти ха, све је то би ло и оста ло у ве зи 
са њим, ви ше не го што смо то, че сто, и са ми зна ли и при зна ва ли 
се би и дру ги ма.”
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Ми [некад], на рав но, ни смо мо гли раз у ме ти ни иро ни ју сти
хо ва: „Бо сни тре ба име дру го / Јер ни је дан стра нац ду го / Ту не 
иде бос.” А на ше вре ме, до и ста, по твр ђу је да „Бо сни тре ба име 
дру го”, и да стран ци кроз њу мар шу ју у чи зма ма с ма му за ма. 

Је ли то Зма је ва пе снич ка ин ту и ци ја или ду бљи увид у исто
ри ју овог на ци о нал ног пре га о ца и ода ног Ми ле ти ће ва са бор ца 
ко ји је са њао ује ди ње ње свих срп ских зе ма ља у јед ну др жа ву, по
глед, зби ља, ду бљи не го што ми сме мо и при зна ти, се би и дру ги ма.

Код Зма ја је, мо гло би се ре ћи, све ја сно, осим оног што је не
ја сно, јер не зна мо адре са та. Ако и то не ја сно про чи та мо као да је 
пи са но да нас и упу ће но не ком ту по ред нас, ко ме то па ше, без 
об зи ра на име и пре зи ме, би ће нам знат но ја сни је. По е зи ја се игра 
с вре ме ном, пе снич ко вре ме је увек са да шње. 

То је упра во и раз лог за што сам на ова кав на чин пре ли стао 
Зма је ву пе сма ри цу, на гла ша ва ју ћи ње го ву сло гу са чи та о ци ма и 
не сло гу са кри ти ча ри ма. Ако би смо и да нас, ве ли ке пе сни ке, ми
ну лог и овог ве ка, ко ји пи шу не ку вр сту ан га жо ва не, по ли тич ке 
или са ти рич не по е зи је, чи та ли од го не та ју ћи ја сне и не ја сне але го
ри је и алу зи је и њи хо ве по ли тич ке те о ре ме, бо јим се да би мно ги, 
од Да нун ци ја, Ма ја ков ског и Брех та до Гин збер га и Кар де на ла, 
мо гли би ти „ма ни са ни” пре ма истим есте тич ким ме ри ли ма као 
и по ли тич ка по е зи ја 19. ве ка, на по се Хај не о ва и Зма је ва.

На рав но, ме ња ле су се књи жев не мо де, пе снич ки је зик и стил
ске фор ме, али на зна че ни по е тич ки про блем, од нос дру штве не 
ствар но сти и ње не умет нич ке сли ке, по е зи је и по ве сти, оста је исти.

На шта ли су све сме ра ле Дан те о ве и Шек спи ро ве алу зи је, 
са мо бог зна. Али, на ми ги ва ли су и на нас и на оне што ће до ћи 
по сле нас. Као и Змај, уо ста лом. 

Те за го нет ке исто ри ча ри ма не сме та ју да при зна ју ка ко де ла 
ве ли ких пи са ца, на по се бан на чин, ну де увер љи ви ју и исти ни ти ју 
сли ку јед ног вре ме на не го исто ри ја. 

До бро сти ви Змај је, мо жда, ве ро вао да би и ње го ва по ли тич
ка и кри тич ка по е зи ја мо гла би ти и за нас ко ри сно шти во. Мо жда 
и ни је био баш на и ван? Вре ме на се ме ња ју, а љу ди и ме ђу људ ски 
од но си мно го спо ри је, го то во ни ка ко.

За пи тај мо, нај по сле, да ли Зма је во пе снич ко рва ње са жи вим 
жи во том – нек бу де и ова кво и она кво – мо же не што су ге ри са ти 
пе сни ци ма ка ко да нас да за до би ју по ве ре ње и љу бав оних за ко је 
пи шу? 

Са вре ме на по е зи ја се раз ве ла од свог чи та о ца. Чи та лац не ра
зу ме њен је зик или по е зи ја не по зна је и не раз у ме ду хов не по тре бе 
чи та о ца? Шта то из у зет но ва жно по е зи ја мо ра го во ри ти да би је 
чи та лац за во лео? Мо ра ли се „при бли жи ти ствар но сти” или од сту
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пи ти у екс клу зив не са ло не, као троп ске биљ ке у ста ње ана би о зе, 
од су ства при род ног жи во та, и че ка ти да пад не ки ша, да се дух и 
укус вре ме на про ме не? Све пи та ње до пи та ња, без по у зда ног од
го во ра.

Та ко се вра ћа мо на по че так, оном пре кор ном пи та њу ко је Змај 
упу ћу је свом „пе ви дру гу” Ла зи Ко сти ћу: Ка ква је дру штве на уло га 
пе сни ка у тру пу на шег ве ка кр ва вог?

На ово пи та ње, па ра фра зи ра но да ка ко, сва ки пи сац од го ва ра 
на свој на чин, и де лом и де ла њем, ту са гла сја не ма ни ти га мо же 
би ти, као што га ни је би ло из ме ђу Зма ја и ње го вих опо не на та.

 Што се ме не ти че, ми слим да пе сни ку ни је ме сто у ку ли од 
сло но ве ко сти, ве ру јем, да кле, као и сви ро ман ти ча ри, у по себ ну 
пе снич ку ми си ју. Мо жда је то ма ло ста ро мод но, али да не ве ру јем 
не бих пи сао пе сме.

*

На кра ју, че сти там још је дан ро ђен дан Ма ти ци срп ској ко ја 
без ма ло два ве ка, као пан те он и ог њи ште срп ске кул ту ре и ду хов
но сти, до след но и до стој но ис пу ња ва за вет сво јих осни ва ча: Јед на 
ко шни ца – јед на срп ска Ма ти ца. На мно га ја ле та!

Хва ла Ма ти чи ном жи ри ју ко ји ме по ча ство вао овим углед ним 
при зна њем. 

Хва ла ве ли ком глум цу Гој ку Шан ти ћу, што је ова ко на дах ну
то го во рио мо је сти хо ве.

Хва ла и ва ма, да ме и го спо до, што сте ме стр пљи во слу ша ли.*

* Реч при ли ком примања Зма је ве на гра де, на Све ча ној сед ни ци Ма ти це 
срп ске, 16. фе бру а ра 2015. го ди не.




